
Benvolgudes famílies, 

ens posem en contacte amb vosaltres per informar d'alguns aspectes que sembla no quedar clars en relació a les 

VAGUES.  

Posem al vostre coneixement que des del centre no informem de cap vaga d’alumnes ni en fem campanya, són 

els representats de l’alumnat, per iniciativa pròpia, els encarregats de fer-ne difusió. Així mateix, quan la vaga és 

secundada pel professorat, des del centre sí que s’informa a casa i s’envia un comunicat via ENSE. 

El passat dimecres 14 de novembre  l’ALUMNAT va secundar una vaga amb la reivindicació “Fora el masclisme 

de les nostre aules”.  

Quan hi ha una vaga d’estudiants, des del centre es facilita un document que tot l’alumnat ha de portar signat 

des de casa autoritzant o no el dret a vaga del menor. Dir-vos que, s’han detectat falsificacions en les signatures 

dels documents que han entregat els vostres fills/es i que en aquests casos s’ha procedit amb una expulsió del 

centre amb 1 dia lectiu donada la gravetat dels fets. 

Així mateix, posem en coneixement altres aspectes que cal tenir presents: 

 Només pot exercir el dret a vaga l’alumnat de 3r i 4t d’ESO i Batxillerat.  

 Els alumnes de 1r i 2n d'ESO no poden secundar cap vaga, encara que siguin repetidors. 

 Els alumnes que vinguin al centre no podran marxar fins a les 14'45h. 

 El professorat no avançarà matèria si no hi ha el 50%+1 dels alumnes de la matèria. 

 Aquest dia no es poden realitzar els exàmens que tenien previstos. 

 No es posaran pel.lícules. 

 Si el professor ho veu convenient pot enviar feina als alumnes per fer a casa i presentar a la sessió 

següent. 

 A dia d’avui, les vagues no es poden convocar en dilluns o divendres. 

 El delegat de cada grup-classe ha de presentar tots els documents signats a consergeria 72h abans del 

dia de la vaga. 

 

 

Cordialment, 

Equip directiu 

 


